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nemzetközi ismerôje, optimista a prog-
ramot illetôen.

Az erdészeti vállalat és a bujáki vidék
polgármesterei felismerték, hogy van
vidéküknek egy nagyon fontos kincse,
amelyet nem használtak ki eddig meg-
felelô mértékben és elég szisztematiku-
san a helyi lakosság érdekében. A táj és
természeti kincsei alapot nyújthatnának
jövedelemszerzéshez, ha minden lehe-
tôséget számba vesznek és ezeket a he-
lyi lakosság részvételével szisztemati-
kus és integrált megközelítéssel fejlesz-
tik. A fôváros közelsége miatt például
lehetôség van a zöldturizmus kifejlesz-
tésére. A zöldturizmus több munkale-
hetôséget és bevételi lehetôséget te-
remtene a régióban. A fôváros közelsé-
ge egyben a megtermelt áruk számára a
potenciális piacok közelségét is jelenti.

A FAO az egész világra kiterjedô er-
dô- és vidékfejlesztési tapasztalatai birto-
kában képes arra, hogy szakmai segítsé-
get nyújtson az állami erdôgazdasági vál-
lalatnak és a helyi lakosságnak abban,
hogy egy átfogó, környezetvédelmi
szempontból megalapozott, erdôre épü-
lô vidék- és területfejlesztési tervet dol-
gozzanak ki a részvételi elv szellemé-
ben. A terv kidolgozásának menetérôl
készített dokumentáció példaként szol-
gálhat hasonló tervek elkészítéséhez az
ország többi részén és az egész közép-
és kelet-európai régióban. A FAO által
nyújtott segítség során a tervek szerint
tervszerûen létrehoznak majd olyan
nemzeti kapacitásokat, amelyek képe-
sek megismételni az ilyen feladatok vég-
rehajtását – mondotta Marghescu Tamás.
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Turi-Kovács Béla környezetvédelmi miniszter és Tardy János helyettes államtitkár tartott
sajtótájékoztatót a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén lévô Diás-szigeten. A Kis-
Balaton térségében lévô természetvédelmi terület bôvítési feladatának vizsgálata során
megállapítható, hogy csak alapos kutatások eredményébôl levont következtetések után kerül-
het sor a munkára. A sajtótájékoztatón jelen voltak a térség polgármesterei is.

A Parlament Mezôgazdasági Bizottsága
Erdészeti Albizottságának a Nyugat-Ma-
gyarországi Egyetem Erdômérnöki Ka-
rán és a Tanulmányi Erdôgazdaság Rt.
területén kihelyezett ülést tartott április
10-én. Téma az erdészeti (környezetvé-
delmi és vadgazdálkodási) felsôoktatás
helyzete volt.

A Bizottság a ciklusban már másod-
szor foglalkozott kizárólag erdészeti
kérdésekkel. Reméljük, és ez a rendez-
vény is hozzájárult ahhoz, hogy a törvé-
nyek és közpénzek terén tevékenykedô
képviselôk egyre jobban megismerik az
erdészet fontos, országos jelentôségét
és ennek következtében a jogszabályal-
kotás folyamatában és a költségvetési
támogatások növelésében segítik az er-
dészetet és mûvelôiket.

A soproni program a Nyugat-Ma-
gyarországi Egyetem rektori tanácster-
mében kezdôdött dr. Faragó Sándor,
az Erdômérnöki Kar dékánja köszöntöt-
te a megjelenteket, majd dr. Koloszár
József rektor tartott ismertetôt az integ-
rálódott egyetem új feladatairól, lehetô-
ségeirôl. Ezt követôen a meghívott inté-
zetek és tanszékek vezetôi mutatták be
tevékenységüket, ajánlották kutatási
eredményeiket és beszéltek nehézsége-

ikrôl is. A megjelent képviselôk kérdé-
seket tettek fel, melyekre az érintettek
megadták a válaszokat. Többek között
szóba került, hogy az igények pontosan
kerüljenek megfogalmazásra, mert csak
ebben az esetben van mód a támogatás
megszerzésére. Erdôvédelmi, vadászati,
valamint bér és pénzügyi kérdések ve-
tôdtek fel a továbbiakban. Érdeklôdtek
az erdôstratégiáról, az erdôtelepítési
programról és feltételeirôl, mint a kö-
zeljövô fontos feladatairól.

Délután a résztvevôk terepi bejárá-
son vettek részt a Tanulmányi Erdôgaz-
daság Rt. Soproni Erdészetének terüle-
tén, a soproni hegyvidéken. Dr.
Koloszár József az Erdômûvelési Tan-
szék részérôl mutatta be a Roth-féle
szálalási kísérleti erdôt, mely a legré-
gebbi erdészeti kísérleti terület hazánk-
ban. Az Egyetemünkön folyó vízgazdál-
kodási kutatásokról a kísérleti báziste-
rületen dr. Kucsara Mihály docens úr
tartott átfogó ismertetést. Elmondta,
hogy a tapasztalataik, eredményeik a
Tisza árvízi problémáinak kezelésére is
felhasználhatóak lennének. Út közben
Csapó József erdészetvezetô ismertette
és a résztvevôk saját maguk is meggyô-
zôdhettek, hogy a szú is képes kataszt-

Az erdészeti felsôoktatás
helyzete
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rofális károkat okozni, még ha ezt nem
is tekintették annak egyesek. A törvé-
nyek, rendelkezések a normál viszo-
nyokra készültek, azonban az ettôl elté-
rô (katasztrofális) eseményekre nem
tartalmaznak eligazítást, fejtette ki véle-
ményét dr. Jámbor László, az erdôgaz-
daság vezérigazgatója, mellyel messze-
menôen egyet kell érteni. Törekedni
kell arra, hogy a vonatkozó törvények
módosításakor a szabályozás megfogal-
mazásra kerüljön az erdôt érintô rend-
kívüli események kezelésére. A jelenlé-
vô képviselôket már nem kell meg-
gyôzni a törvényi szabályozás szüksé-
gességérôl!

A bizottsági ülésen megjelent Bebes
István elnök, Kapronczi Mihály, dr.
Orosz Sándor, dr. Kiss Zoltán, Györkös
Péter, Karakas János országgyûlési kép-
viselôk, képviseltette magát az ÁPV Rt.,
az FVM Oktatási Fôosztálya, az Oktatási
Minisztérium, a MEGOSZ, az OEE és
Sopron város. Külön kell megköszönni
a Mezôgazdasági Bizottság titkárságán
dolgozó munkatársaknak (hölgyeknek)
a rendezvény kapcsán, de általában is
azt a felelôsségteljes és odaadó munkát,
mellyel az erdészet ügyét támogatják.
Köszönjük továbbá a helyi rendezôk és
szervezôk hozzáállását, hiszen itt nem-
csak helyi, hanem az egész erdésztársa-
dalmat érintô kérdésekben kellett állást
foglalni, segíteni a képviselôk tájékozó-
dását erdészeti ügyekben.

A program a dr. Káldy József
Erdôgépfejlesztô Központban zárult,
ahol Bebes István, az albizottság elnöke
foglalta össze a kihelyezett ülés ered-
ményeit. Egyesületünk a korábbi állás-
foglalásokból összeállított ajánlást nyúj-
tott át az Albizottságnak, melyet az Albi-
zottság elfogadott és a Mezôgazdasági
Bizottság elé kíván terjeszteni elfoga-
dásra. A további sorsa rajtunk is múlik,
hogy a benne foglaltak megvalósulja-
nak.

Ajánlások a Parlament Mezôgaz-
dasági Bizottsága Erdészeti Albizott-
ságának kihelyezett ülésére:

1. Az erdészeti és faipari felsôoktatás
felkészült arra, hogy az új gazdasági,
társadalmi kihívásoknak megfeleljen,
az állami és magánerdô-gazdálkodás
területén dolgozók képzését és tovább-
képzését megoldja. Szükséges az ok-
tatás anyagi alapjainak biztosítása,
valamint a vállalkozók, magánerdô-
tulajdonosok közép- és felsôfokú
végzettségûek továbbképzésének
beindítása, azok anyagi és intézmé-
nyi hátterének megteremtése.

2. Az oktatás és továbbképzés gya-
korlati bázisterületeinek kialakítása el-
engedhetetlen. A mezôgazdasági tan-
gazdaságokhoz hasonlóan meg kell te-
remteni a jogszabályi lehetôségét an-
nak, hogy az erdészeti oktatás ki-
szolgálására alapított Tanulmányi
Erdôgazdaság költségvetési támoga-
tásban részesülhessen.

3. Az erdészeti felsôoktatás, kutatás a
gyakorlati szakemberek bevonásával ké-
szen áll, hogy az országot sújtó árvi-
zek megelôzésének elméleti és gya-
korlati alapjainak kidolgozásában
részt vállaljon (erdôtelepítések és vízsza-
bályozás a vízgyûjtô területeken, térin-
formatikai módszerek alkalmazása stb.).

4. Az ország erdeit évente jelentôs
erdôkár éri a mezôgazdasághoz ha-
sonlóan. Az erdészet területén a tá-
mogatás, a gazdálkodók támogatása
rendkívül csekély, az ország 20%-át
kitevô erdôterületre csupán 350 millió
Ft/év. A támogatást jelentôsen növel-
ni kell. A 2000. évben beadott 1 milli-
árd Ft költségvetési támogatást a Bi-
zottság elutasította. Az állami és ma-
gánerdô-gazdálkodás biztonságos
fenntartása érdekében az erdôká-
rok felszámolására 1 milliárdos
költségvetési támogatás beállítása
elengedhetetlen.

Ormos Balázs


